Privacybeleid Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk (Stibema)
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden.
In dat kader heeft het bestuur van Stibema in zijn vergadering van 19 oktober 2018 het
volgende privacybeleid vastgesteld.
Stibema hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
donateurs en die van haar relaties.
In dit privacybeleid beschrijft het bestuur van Stibema welke uitgangspunten het gebruikt bij
de registratie (inclusief verwerking en opslag) van persoonsgegevens en gegevensbestanden.
Registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens
Stibema registreert van iedere donateur de volgende persoonsgegevens: de naam-, adres-,
postcode- en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens), het e-mailadres en het jaar van aanvang
van het donateurschap.
Elke relatie is bij Stibema bekend met naam, telefoonnummer, e-mailadres en evt. het IBANnummer.
Stibema behandelt al deze gegevens en gegevensbestanden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid, beveiligt deze en deelt deze niet met derden. Stibema houdt zich in alle
gevallen aan de eisen die de AVG stelt.
De bedoelde gegevens zullen niet online geraadpleegd kunnen worden omdat deze niet online
opgeslagen worden. Overigens voldoet de beveiliging van de Stibema-website aan de meest
actuele eisen.
Ieder die donateur is of wordt (of om een andere reden aan Stibema persoonsgegevens
verstrekt) geeft uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te gebruiken
met inachtneming van de eisen die de AVG stelt.
Verantwoordelijkheid
De bestuursleden van Stibema zijn verantwoordelijk voor de verwerking en de bescherming
van de persoonsgegevens van de donateurs en de relaties van Stibema.
Doel van de gegevensverwerking
Stibema gebruikt de persoonsgegevens van donateurs voor de financiële verwerking van de
donaties en voor zowel de jaarlijkse nieuwsbrief als eventuele andere informatie die de
donateurs per e-mail ontvangen. Indien Stibema informatie per e-mail collectief verzendt
zullen de geadresseerden altijd vermeld worden onder ‘bcc’, zodat alleen Stibema kan zien aan
wie deze collectieve informatie is verzonden.
Een donateur kan altijd verzoeken om het gebruik van zijn e-mailadres te beëindigen door dit
te melden aan de secretaris via het e-mailadres stibema@martinikerk-doesburg.nl . Dit
verzoek zal Stibema respecteren, in behandeling nemen, binnen 30 dagen afhandelen en
hierna de donateur schriftelijk informeren.
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Bewaartermijn
Mocht een donateur zijn donateurschap willen beëindigen, dan zullen de gegevens van deze
donateur per de gewenste datum uit de bestanden van Stibema worden verwijderd maar pas
worden vernietigd zodra Stibema alle benodigde handelingen met betrekking tot de donatie
heeft afgerond. Dit alles uitgezonderd wettelijke en/of financiële verplichtingen.
Toegang tot persoonsgegevens
Alleen voor zo ver dat nodig is voor het bestuurswerk van Stibema zijn de persoonsgegevens
slechts toegankelijk voor de bestuursleden van Stibema. Financiële, boekhoudkundige en
bancaire gegevens zijn alleen toegankelijk voor de voorzitter, de penningmeester en de
plaatsvervangend penningmeester van Stibema, tenzij wet- en regelgeving anders bepalen.
Inzagerecht
Iedere donateur heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te ontvangen, te (laten) wijzigen
of te (laten) verwijderen. Daartoe kan de donateur een verzoek indienen bij de secretaris van
Stibema via het e-mailadres stibema@martinikerk-doesburg.nl . Het bestuur van Stibema zal
dit verzoek respecteren, in behandeling nemen, binnen 30 dagen afhandelen en hierna de
betreffende donateur schriftelijk informeren.
Ook indien een donateur bezwaar wil maken tegen de (wijze van) gegevensverwerking of
hierover een klacht wil indienen, kan deze donateur kontakt opnemen met de secretaris van
Stibema via bovenstaand e-mailadres.
Datalek
Indien er een datalek optreedt en Stibema hiervan in kennis wordt gesteld (of dit zelf ervaart)
dan zal Stibema dit binnen 72 uur na inkennisstelling of ervaring zowel melden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via het ‘Meldloket datalekken’ als aan de betrokkene(n).
Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de website
van Stibema www.martinikerk-doesburg.nl .
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